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 עלעטיהטיורי

 ןטקַא ַײװצ ןיא גנולעטשרָאֿפרעדניק 8

 עשראוו - ,"רעטמאקטרַקדניק,  גאלראפ



 : ןענאזרעפ
+ 

 ;ןַײנ דָאי א ןופ עלעריימ קידווערירא עלעטיהמיור
 .ּםָאק ןפיוא עלעטיה .טיור א טגָארט

 + .עטאמ יר

 .עּבאּב יר

 םימ ןוא לדרעב בלעגא טיט ריא שמש לאוו
 ,טנַאה ןיא ןקעפש ןסיורג א

 ,םָאָק ןפיוא לעֿפ עסיורג א שנָארט ףלָאװ רעד

 טלעטשעגרָאֿפ טרעוװ ענעצס ףעטשרע רעד ןיא }
 גנַאל ַא טיס רלַאװ רעטכידעג א  ייּברער = ,לזייה א
 | -.עלעגעטש לָאמש

 טלעטשעגישפ טרעוו ענעצס רעטייווצ רעד ןיא !
 -- רעטסנעפ ירד ףיוא .לזייח:דלאווַא ןוֿפ רעמיצ א

 םקניל ,תואופר ןיפ ךאלשעלפ-- שיט ןפיוא ;ןעמולּב
 .ןײרַא לרעקלָא ןיא ריט א טריפ

.5 



 .מקא רעטשרע

 , טירטפיוא רעטשרע

 .(עלעטיהטיוו .עטאמ יד)

 :עמאמ ירד

 א ,ןַײװ שאלפ א לשיוק ןיא ןַײרַא.טנייל)

 ?כעמ , םוק ; (ןטכורפ ןוא ךאלעכיק טימ רעלעּפ

 - {רניק ּביל ןיימ , םוק , לרעט

 { עלעמיהטיור

 ךיא ,ישעטאמ = , ןיוש = = טיירא-טפיול)

 ּבָאה ךיא ,יישטאמ ,טסייוװ , ָאד ןיִּב

 . עגיש רעיײז .לטעקוּב ןייש א טכאמעג

 - טעװ ןיִשעּבאּב רער הנּתמ א ...  . ךאלעמילּב

  מָאה ישענאּב יר ,סייוו ךיא ...ןייז םִע



 78 5ע םעװ ,דאלעמילב עיולב ביל

 ,ןּבָאה ביל רעייז ךימ יז טעוװ ...ןלעפעג
 ? ישעטאמ ,תמא

 :עםאט יד !

 יר ןסיהג זאל .  לרעמכעמ ? ,ָאי

 ,לשיוק סאד : רעּביא ריא ביג ןוא ,ישעּנאּב |

 לשעלפא אד ריא קיש ךיא
 ךאלעניק , ןייוו

 .טגוזעג טשינ זיא ישעּבאּב יד ; , ןמכורפ ןוא

 ,יווקרעד ליב א ךיז יז טעוװ , דניק ןיימ

 . ..ץראה םאד ןק

 גםעלעטיהמיוו יי

 ..ישעמאמ

 :עטאט ירד

 ? תתנ ןיימ '; סאוו -

 :עלעטיה מיור



...טפיוקעג ןיילא ; . .ראלעש עטיור ייווצ
 | 

 | ..י. יז ןצנאלג ךאלעניּפש  ייווצ יו

 :עטאט יד

 רער צ ײנ ,לרעטכעמ ,נ/ |

 ,םעּפש ןיוש זיא סע םוראוו ,ןישעּבאּב

 :עלעטיהמיור
 טי =

 ןיג וצ ענמוס ,ישעמאמ , טסייוו -

 / .י- ןעשיוו יז ,רעמייב . . .רלאוו ןכרור

 -י .- - *ז ןעשיור לָאמעלא

 :עמאט יר .

 ..םנימ דעק ., טשינ ךז קערש|

 / טציז טאג ...ןקערש טשינ ךיז רָאט ןעמ
 : ךאלרעדניק עעילק עלא טיה ןוא למיה ןפיוא

 ,..?תחנ ןיימ ,  גיהור יינ . . . ררע רעד .ףיוא
 - םערכאצ ,ךיילג ךעירפ : ךאר ומסייוו עוו םעד

 ' | ::. .םעּבאּב רעד ןוש טהעז ןעמ ןוא םטנער



 א א 4 3 2 0:

 םורָאװ געװ ןיא / סערגאי ןיק .טשינ .םיר
 וטסעוו געוװ ןופ ... ןנימעּפשרעפ טסעוו וד
 טשינ טסלאז ,העז . ;. ןגָאלשּפארא ריז
 רניק ןיימ = , ייג = ,יינ . לעיפ םאד ןכערבוצ

 ! (לּפעק ןטימ } טלקאש) עלעטיהטיור

 , ישעמאמ , נאט ןטוג א

 :עטאט .יר י

 טסלאז .סניימ לתחנ ,ריד גאט ןֿפנא =
 7 /  עלהרובר ,ןפימש טשינ

 .:ףיז בנאלוצ) עלעמיהטיור

 -- עלעסיּב א ראג ךאר .ףיטש ךיא

 . :עמאמ יר = ר

 ,רניק ןיימ ,יג ,ַײג -,,ונ



 -- שלעטיהמיור 7?

 {(גירנעייג םיירש ןוא ,קעװַאיטיינ)
 ,טכאניּב קירצ ןעמוק לעװ ךיא

 ,..כאנייּב ,טכאנייּב
 פ ןעוגיו ךיז טרעה -עניב- רעד רעטניה)

 ,(טגניז עלעטיהטיור

 .,ךאלעגיוא ,טצנאלני ,טצנאלג
 ,ךאלענייפ טצנאט ,טצנאט
 ,עלערער ,לרערא ןיא

 .עלערערעראק א ןיא
 ,ןעיירפ ךיז םורא לאז

 3 ,ןעירד ןוא ךיז ןעיירפ ||
 ,גנירסארלא , למיה ןוא רלאוו

 ! גניזפננאז  ,גניז:גנאז

 - !ַאל:ַאל:ַארט ,,אל:ל:לארט |
 (פָא ןייווכאלסיּב טּברַאטש גנַאזעג סָאד)



 ,טירמפיוא - רעט.2 }

 - .עמאמ יד 4
= 

 ,(ךיז וצ פרער , רעטסנעֿפ ןוֿפ סױרַאיטקוק , יי

 וד זא ,העז ךיא ,לתחנ ןיימ ,יינ ,ײג
 ןיימ ,ייג ,יינ .רעטנומ ן וא ךיליילפ טסיינ
 | .ןעטרישַאב טאג ךיר לָאז .ןיורמ

: = 

 * ,טירטפיוא רעט3

 .ףלָאװ ,עלעטיהטיור ,דלאוו
 ףג .

 - + עלעטיהמיור

 ,טנַאה רעד ןיא לשיוק סָאר טלָאה ,םַאזננַאל טייג)
 טוייװעכ רעמייּב יד ןשיװצ ןגֿפ* , זָארג  םניא טכּוז

 טקאוש ט

2 4852 8 



 - +ףלאוו רעד

 ןרלאג ןיימ ריר ןגראמטונ םעניישַא = =
 : ..!עלעגייפרעמוז-

 ;!ךיז טכאלוצ ,םוא ךיז טקיק) על} טיהמיור : : :

 | ? ומסכאמ סאוו ,עלעפרעװ א

 . ; (רעטנענ וצ טננירפש) ףלָאװ רעד |

 ? עלעטיהמיור ,וטסיינ ןיהואוו

 :עלעטיהמיור -

 ,ישעּבאּב רער וצ

 ; ףלאוו רעד

 ןיִׁש ,גָאז !וטסגָארט שיוק ןסיורג אזא
 : ?ָאר וטסאה סאוו ,עלעגייא
 / ;(שימלעש) ץעלעטיהטיור "=

 ,ןייה :גארט ךיא םאוו ,עלעפלעוו . רעה = |

11 | : 2 

 יי יד



 .טלנערפעגא ןיא ךאלעכיק .,ןטכורֿפ ערעייט
 .. טנייפ טש'נראנ סע טסאה וד סאוו ,עלעדניה

 :(רי טקעלַאכ) ףלאו 2 יט

 ךיא .טלאוו ןייוו ייד ;עלעועה = |

 ...קַאנק ןייא טימ - ןעקנורטעגסיוא

 - 3 (םיא טעצעה) עלעטיהמיור

 .רעמעּב ךאנ זיא עלערניה סא ,עלעפלעוו

 :ףלאוו רערי

 - ךיא ּבאה ,ןיורק ןייט ,עלעדניהא ,ונ-}
 טשינ םע לעװ ךיא רעּבא ,ּביל רעייז ,רעייז

 ךיד ךיא לע טשרעוצ {ךיז וצ) . - .ןרירְנָא

 - / - ...ןסעפיוא

 0 נורפש א ציט; עלעטמיהטיור י 0

 זיא .עלערע ה םאר) ,עלעפלעװ .רעט עמ -



 רערעיימ ןיימ ראפ ראג ,ריד ראפ טשינ קאט
 ,ישעּבאב ןיימ ,יז זיא טנוזענ טשינ ,יׂשעּבאּב

 וצ ריא סע ךיא גארט ,יז טניל וועב .םוצ

 ' .ץראה סאד .ןעקיווק רעד

 ! (ענימ עטאוועמּתא טכאמ) ףלאוו רעד | 0

 : .ואוו ,ראנ רימ נאז , עלעקעּב םיז ןייֿב

 - ןישעּבאּב ןייר טניואוו

 ,עלעטיהטיור 7

 רענילקא טפיױל געוו ןסיורג םעֹד ךאג = ?
 ןירגא ,געוו םעניילק םייּב ,טראד טייטש .,געוו
 םייווא---לדנמרעג  םענירג ןיא ןוא לדנמרעג
 עלעוייה ןסייו ןגיזאדמעד ןיא ןוא עלעזייה

 יענע ןיימ טגיואוו-

 : (ךיז וצ) ףלאוו רער

 ןגינעגרַאפ טימ  ,גירעגנוה רעיי ּב ךיא
 .עניזארסאד ןעננוצשעגפארא םציא ךיא טלאוו
 עלעטיה ןטיור ןטיס ןעמָאזוצ עלעדיימ עגיזאד

 י : . 20 6
 יי = ט-

 יד ."7 7 2 - : י *
 בם יד ק : 0( -
 טי א -ד הבג סב

 א עי גיי 4 שי
 : יש ערי

 : יי די = די
 נ שי איט יפ



 .ןעמ ףרארעב קיטשירפ ןרעמעּב ןייק - ןליּפא |
 ןיא ?םע ןעמ טבאמ יװ רעבא .טשינראג

 יז ןוא רע קעהצלאה יד םורא ךיז ןעייֵרְד .דלאוו |

 ןמוג א ּבאה ךיא רעּבא .ןרעטש .רעכיז ןלעוו
 - ןסעפיוא ךיא לעװ ,קיטשירפ םוצ ,רעירפ .ןאלפ |

 .עגיזאר סאר טורּבטנװא םוצ ןוא ןעּבאּב רעד |
 ,ראג רעה .(שלעטיהמיור  םוצ) ...עֶלעדייֵמ
 יד ןוא רלאווא ןיא טסייג וד - ,םניימ המשנ-
 -.םואמ ,עפ ,טזאלעגּפארא וטסטלאה ןגיא |
 .ייטש רעמייּב יד :העז ,םורא רעפעּב ךיז קוק
 ףיוא ;למיה ןעױלּב םוצ ןכיירג ןוא עכיױה ןע
 זארג םניִא ; ךאלעּביט ענערלאג ןציז ןנייווצ יד
 .ענעבייהענפיוא טימ סעקרעוועוו םוא-ןעגנירּפש
 -ענידנעקעמש יד יא גיגָאה ןכוז ןעניּב ; ךאלעקע
 .טליפ חיר רעגירהיחטמא ןיא , ךאלעמילב- רלאוו
 .;טכאמ עלענייפ ןייא יו ,וטסרעה ,טפול יד ןא
 .,יֿפ.יֿפ :טייווצא ןוא !קירישט-קירישט-קירישט
 :טרעפא ןוא !לער:לער-לער + טירדא ןוא !יֿפ

 ..!סניימ המשג ,רלאוו ןיא היחמא !ָאצ:ָאצ:ָאצ

 ,(גידלורעגסוא) ץלעטיהטיוד

 2 4 2 0 : יצא = :+צ . .יעלעגלעװ ,טשיִג  שיצ ןיק גָהג ךא =



 *+ .ןעּבאּב רער וצ ןייג חמ ם ְךא

 ,(צ ריא טרער) לָאװ רער |

 .עלעסיפטבייל ןיימ  ,יוזא טשינ ךיז לא

 ,ראנ העז .טשינ ךיז ןעמ  טלייא רלאווא א

 -י- ךאלעמילּב ליפיוזא , ךאלענייפרעמוז ליפױזַא
 וטסנָאק ,קנארק ֹויא ,וטסגָאז ,יִׂשעבָאּב ייד

 א ןופרעד ריא ןכַאמ ןא ךאלעמילּב ,ןסײרנָא

 ךאפ רָאנ ָאד ןסקַאװ ךאלעמילּב יד .קנַארטעג

 טרַאצ ןיימ ,טשיג ךי לייא- . : .ןשטנעמ עקנארק

 |  .עלעּפיל

 .עלעטיהטיור

 ...ןעּבאּב רער וצ ןייג זומ ךיא רעּבא

 .ףלָאװ - רעד

 ;העז .- ..ירפ יוזא זיא'ס ,. .ןייג ךאנ טסעוו =
 ...ךאלעגייפרלאוו -- .ךאלעטילּברלאוו

 יי לעטיהטיור

 .:רעּבָא



 | ףלָאװ רעד

 ..יײז רלאוו ןיא ,ןייז רימ וטסלאז דגוזעג |
 ןיא ןצנאמ ךאלהמהּב םמאנ :הָעז .רעמעּב
 ןגיוא .יד ןיא ןעלכיימש .ךאלעמילּב - .. .זָאדנ
 ... ןיירא

 - .עלעטיהטיור = |

 ךיז טקוק ןוא רנאה .רעד ןופ לשיוק םאד םיורא-טזאל)
 | / .(םורא

 ןיא יקאמ ןעלכייטש ךאלעמילּב יד ,יוא
 ךאלעמילּב ןסיירגא לעװ ךיא ...ןיירא ןניוא יד |

 ...ץנארקא ןישעּבאּב ןיימ ראפ ןכאמ לעװ ןוא
 -  ...ךאלעמילּבדלאוו ןופ ץנארקא

 .(ךז וצ) ףלאוו רע

 ָאר טסעוו וד .סניימ המשנ ,םייר .,םייר-
 ןייד וֵצ ןפיול ל'יוורעד לעװ ךיא ןוא ןסייר

 ןמיט ןרעוװ גימראפ רימ לעװ ןוא ישעבאּב

 ,ןרעװ טנוזעג רימ ייּב ןיש טעוװ יז .קיטשירפ
 + ...יׂשעּבאּב ןייד -
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 .עלעטיהמיור

 יז טגייל ,טכארטרַאּפ ןּוא ליטש ,ךאלעמילּב טסייר}

 :(טגניז ןיא לצנערק א ןיא ןעמאזוצ

 ,ךאלעמייּב עקנינירג יד רעטנוא

 ,ךאלהמלש ,ךאלהשמ ךיז ןליּפש

 ...ךאלהאּפ ,ךאלעקטָאּפאק .,תיציצ

 .גנאהראפ

 מאהלער

 .טסא רע

 רעטסנעפ יד ,ם3ב ןיא טגיל ' ישעּבָאב יד)

 ליטש ,רעמייּב ךז ןעהעו סע ןוא ןֶפָא ןענייז

 | ,םניו ןופ טגיוועג

 . מירטֿפױא רעטיַ

7 - 

 ןעּבָאֹּב יר .ףלָאװ רעד



 .(ריֿפ רעד רעטניה) ףלָאװ רעד

 ...! טשינ םיּפ ןייק ראג ןייש ּבָאה ךיא ,יוא

 טייקדימ ןופ רימ ןנָאנ ךאלערנייּב עניימ ,יוא

 . .. .קופײקוּפ-קוּפ -.(טפאלק)

 ,עּבָאּב יד

 ?ַאה ,טראד טּפאלק רעוו

 .ףלָאװ רעד !

 , רימ ןפע .ישעּבָאּב ,ךיא ןיּב סָאד 0

 .עּבָאב יד |
 ,וינהמשנ ,טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו

 - .עקמאילק יר וצ:קירד .טנפעעג ריד ךיא טלָאװ
 - .רימ יד ןענעּפע ךיז טעוו

 ,(ףלאוו רעד ןיירא.טמוק םע)

 .עּבָאּב יר

 .עטַאש !ףלאוו א ,רימ זיא יו ױא 4
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 ,יוא !ףלָאװא ! ןיירא זיא ףלָאװ א ,רעניצראה
 ..!ךימ קערש ךיא

 .ףלָאװ רעֹד

  ...טשינ ךיז קערׂש ...טשינ ךיז קערש
 . .. ןסייּבנייא רָאנ ךיד לעװ ךיא

 יר .טע ןיא רעטלא רער וצ ךיז טפראוו)

 .םודנעה טפיול ןוא ּפָארא גיטסאה טגנירּפש עטלא

 ,(לריקלא ןגיטייז םניא ןיירא  םודנעּפ

 .(ךיז יצ) ףלָאוװ רעד

 ,טכעלש . . .רימ ראפ רענילק זיא יז !עהע

 טומ סָאװ .ךיז טליוו ןעקנירט ,ךיז טליוװ ןסע
 רעטש ןיא עפאל רעד טיס פאלק א ךיז טינ) ?ןעמ

 לעװ ךיא .ןאלּפ א רעדיוו ןיוש ּבאה ךיא .(ןיירא
 לריילק ריא ,עלעקּפוק סעּבָאּב רער ןָאטנָא

 טעּב ןיא ןנייל ךיס לעװ ןוא עליישטאפ - ןוא
 לעװ ,עלעטיהטיור סָאד ןעמוק טעװ .ןיירא

 -..יקיטשירפ ןליואווא ןּבאה ךיא
 םישיּבלמ סעגבאּב רעד ךיז ףיוא ףיורא:טמרָאוי)

 - ףעטנוא טעּב ןיִא ןיירא:טכירק ןוא עלעקּפיק ןטימ



 יי =+ יה .ס וה ט= טומל -
: 

 עי יי

 , טירטפיוא רעמ4

 ,עלעטיהטיור

 ,(לעוװש ןפיוא ךיז טזײװעּכ ןוא היט יד טנעפע)

 ,ןפָא זיא ריט יד ,טפָאלש ישעּבָאב יד |

 .ראפ ...ךימ קערש ךיא ,לימש זיא ּבוטש ןיא
 טעּב םוצ וצטיינ) ..?ריט יד ןפָא אד זיא םָאוװ

 טפָאלש ףלָאװ רעד .(בא גימסאה טננירּפש ןוא

 טאה ּפָאק ןפיוא .טעּב םעּבָאּב דער ןיא רָאנ
 ..?ישעּבָאּב 'ר זיא ואוו ,יוא .- .עלעקּפיק ריא רע
 ...ישעּבָאּב !ישעבאּב

 .(ןגיוא יד טנעפענ ףלָאװ רעד

 ,רימ וצ םוק ,ץלעטיהמיור ןיימ ,א
0 
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 טו ר ןוא לרערורב רעטסעב רער יװ =

 (טנערעגפיוא) .עלעטיחטיור

 | ימסָאה סעּפאל ןוא עגיציּפש ןטסאה ןייצ
 ןצנאלנ םעּפאל יד ףױא ןוא דנעה טאטשנא -
 זיא ואוו ,רימ גאז ,ףלאוו ...לנעג .עפראש -
 . !ישעּבָאּב ןיימ

 .ףלָאװ רער

 ןגָאז ריד ךיא לעוו העהאממק |

 . עלעמיהטיור

 - '..טשינ ריר ּביולג ךיא ,ןיג : ,

 .ףלָאװ רעד ר

 * . ...אי-רימ ביולנ | י

 0 טא; 8 טשמ 8 א



 - - .עלעשהסיור
 . ..ןייג = ,ןיינ

 ,ףלָאװ רער
 לרעקלא ןיא טפיולטנא עלעטיהטיור ,  ןעלעטיהסיור .ןפיוא .ןפראוז ךיז ליװ ןיא טעב ןופ באראיטננירפש) -

 - ,ףלָאװ רעד 6

 טקיק) .אר ךיא ךאמ ןטפעשעג ץמכעלש
 טכאד ?לעהַא סע טייג רעוװ ,אש ,(םורא ךיז
 !רעגעיא !רענעיא !רענעיא !רענעיא .,ךיז
 / .רָאפ ןוא רעטסנעפ ןגרוד םיורא.טגנירפש) == | וו ררררדדּכ !םיפ ךאמ !םיפ ךאמ ,לפלעוו
 ,ה | יי ה י ,(טרניווש

 ,טירמפיוא רע4

 א םימ טמש לאוי ןןייראיטמוק ףומש ןיא)
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 - ,(טנאה רער ןיא ןקעטש סג
 י"ג (ךיז .יצ) שמש לאוו = |

 ןייק ,בומש ץגיריילא ?למי בא ןהעועג ., :

 ,(םורא- ךיז טקיק) = | ?עטלא יר זיא ואוו .אטשינ שפנ רענירעבעל

 .,(לריקלא ןופ ןעמיטש : : | | 2

 ?קעווא זיא ףלָאװ רער

 : .(עלפקא יר טימ טקירד) שטש לאו -

 {ץאק רעסָאװ ? ףלאוו רעסָאװ !

 . ןעמיטש

 ...ןמוצרַאפ טלאוועג זנוא סה ףלאוואי

 - ,(שכאל שטש לאוו = |

 א יי | ,ףלעוו ןייק טשינ אד הי ךיא .ןמראר ןופ םיורא יש .םייג ==
 28 יי



 , טירטפיוא רע

 - ,ץּנָאּב יד .עלטטיהמיור .שמש לאוו |

 עלעטיהטיור

 ,(סנירלושרעפ יװ ,ןגיוא עטזאלעגֿפארא טימ)

 ןביילג ןמימ ןיינ ןסייהעג מאה עמאמ יר
 .טנלָאפעג טשינ ריא ךיא באה--,לעגש ןוא געוו
 יןאלעמילּב ןוא טרערעג ךיא ּכאה ףלָאװא טימ
 ..ןּבילקעג ךיא גָאה

 (.ןעלעטיהמיור ּוצ ,גירנצכערק) עגאּב יר |

 .ןקַאלשעגרעביא יוזא ךימ טָאה רע ?ףלָאװ םעד' - טנארּבע נ רימ ןטסאה סָאב ,יוא ,יוא ,יוא

 .(ליטפ) עלעמיהטיור

 --..טשינ רעמ ...לחומ רימ יז ,ישעבַאצ = ||



 לעװ ךיא ...לָאמ טצעלא ןוא לָאמ טשרע ןַא
 ...ןעמאמ רער ןנלַאפ גידנעטש

 ,עּבאב יד

 ךייוו ,פָאק ןפיוא טנעה יד ףיורא ריא טגייל)
 | , (גוצראה - א

 ,דניק .םיז ןיימ ,לחומ- ריר ןיִּ יא רמה
 ..עלהמשנ ערעייט ןיימ . ...לחומ |

 .ןוא ןעּבאּב רער םוראיטטענ עלעטיה טיור) 2
 י .(ךיז טכאלוצ :

 ,שמש לאוו

 יטנייל ,שייק סעד טוועזרעד ,םורא ךיז טקיק
 טנאה יד ןיירא םעדכָאנ טקור , ןְקָעטש םעד קעווא |
 ,(לצנעט א טּפאכ ןוא שיוק ןיא |

 7 טוה

 ,עלעטיהמיור
 . עןכאז עטונ ןגיל לשיוק ןיא ,ישעבָאּב

 = ,זיולרעה ץמארּבעגא ...ןיל ,ךאלעכק .מקישעל ישעמאמ יר טָאה סָאר



 - = ואלשטש. 

 וי + יו טאלפ יר לטיוק ןופ סיוראיטיצ)

 ןסיורד ...ןקורט זיא זלאה ןוא ,,ןיימ'כ = |

 טעּב ןוא טלאק זיא עלענייוו סאד ...ץיח אזא

 .. .ולאה ןיא .ךיז
 ,(לצנעט א טפאנ)

 - .(גניז ןיא ךיז טכאליצ) עלעטיחטיױר

 ,עלעפלעװא ,עלעפלעווא ןעוועג זיא
 -  ,טרַאענ ךימ רע טאהו
 ..;טראנעג ךימ רע טאח
 ישעּבָאּב רער טיט ךיז ךיא ּבאה

 .טראֿפשרעפ לרעקלא ןיא

 ,(ציטפלעה) שמש לאו = |

 .-! םָאניםיּב ,םָאב-םיג

 ,עּבָּב יר

 רימ 2 ,דעק } יט ,שיט םוצ טיירג יי

 : .הדועס א ןָכאַמ |
| : 



 .עלעטיהטיורד

 ,שטש לאוי

 ,רעביליירפ ןרעוו טעוו ,יוזא טא |

 , עלעמיהטיור
 יװ םיוא.טנייל ,שיט םורַא ןלוטש יד טלעטשוצ)
 ,(םגניז ןוא רעסַאװ רעזעלג ןיא ךאלעמילּכרלַאװ
 ,עלעפלעווא ,עלעפלעוו א ןעוועג זיא |

 ,טראגעג ךימ רע טאה

 ..טראנעג ךימ רע מאה
 יׁשעבָאב רעד טיט ךיז ךיא ּבאה
 ,טרַאּפשרַאפ לרעקלא ןיא

 (וצ-טפלעה) שמש לאוו

 ..! םָאּבימיּב ,טָאב-םיּב

 .ּגנאהראפ
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 אשיאו ,רֶע טא עמ רע דניק' נאלראֿפ ןיא

 :ןעגנולעטשיאֿפ רעדניק עדנענלאפ ןענישרע זיא

 ןוֿפ =| | שטאק ,ד ןוֿפ טקא 1 ןיא על'השעמ דלאוורעטניוו ןיא (}
 - ,ןטקא ייווצ ןיא = גנולעטשראפרעדניק א עלעטיהטיור

 - ,טקַא ןייא ןיא , : עלעטילבכאל (3
 ,ןטקא ריפ ןיא : ,/ רעקעהצלאה רער
 - ,טקא ןייא ןיא ,, רעמיראב עלעווייפ

 ,טקא ןייא ןיא , , עלהנה (6
 ,טקא .ןייא ןיא , , קיזמ רער עלעקצאג }

 ענערישראפ עידרעב עסיורנא ךאג ךיז טקורד סע

 גנולדנאהכוב ןיא ןוגעו ךיז ןעננולעטשאב טימ

 3 עקיזד ,אשראוו *ייזמלוכ ,

 (4813 ,460,16488" 10832805 0288 ןפ 3


